
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje 
Az alábbi, tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 
osztályozó vizsga 
különbözeti vizsga 
javítóvizsga 
pótló vizsga 
A tanulmányok alatti vizsgák időpontja: 
javítóvizsga: a tanuló javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott 
időpontban, augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. A pontos időpontról az 
érintett tanulók augusztus elején értesítést kapnak. 
osztályozó vizsga: 2022. január 10-12. és 2022.  május 30.-június 1. 
különbözeti és pótló vizsgák: szükség esetén szervezzük. 
 
Az adott tantárgyakból a következő formában kell tanulmányok alatti vizsgát tenni: 
Magyar irodalom: szóbeli és írásbeli 
Magyar nyelv: írásbeli 
Matematika: írásbeli 
Történelem: írásbeli 
Környezetismeret: írásbeli 
Természettudomány: írásbeli 
Földrajz: írásbeli 
Kémia: írásbeli 
Biológia: írásbeli 
Fizika: írásbeli 
Digitális kultúra/Informatika: gyakorlati 
Vizuális kultúra: gyakorlati 
Technika és tervezés: írásbeli 
Testnevelés: gyakorlati 
Ének-zene: írásbeli 
Hon- és népismeret: írásbeli 
Angol nyelv: szóbeli és írásbeli 
Állampolgári ismeretek: írásbeli 
Dráma és színház: szóbeli 
Etika: szóbeli 

A vizsgafeladatok %-os értékelésének érdemjegyekre történő átváltása a tanulmány alatti 
vizsgák esetén 

Teljesítmény Érdemjegy 
0-29% elégtelen (1) 
30-49% elégséges (2) 
50-74% közepes (3) 
75-89% jó (4) 
90-100% jeles (5) 

 
Abban az esetben, amikor csak írásbeli vizsgát kell tenni egy adott tantárgyból és az írásbeli 
feladatsor értékelésekor a tanuló teljesítménye eléri a 20%-t, az elégséges osztályzat 
megszerzéséért a tanuló szóban kiegészítheti a válaszait. Azoknál a tantárgyaknál, ahol írásbeli 



és szóbeli vizsgarész is van, ha a tanuló bármelyik vizsgarészen eléri az elégségest, a vizsga 
jegye nem lehet elégtelen. 

 
Matematika 1-4.: HT_Matematika_1-4.doc 
Testnevelés 1-4.: HT_Testnevelés_1-4.doc 
Technika és tervezés 1-4.: HT_Technika_és_tervezés_1-4.doc 
Ének-Zene 1-4.: HT_Ének-zene_1-4.docx 
Vizuális kultúra 1-4.: HT_Vizuális_kultúra_1-4 
Etika 1-4.: HT_Etika_1-4.doc 
Magyar nyelv és irodalom 3-4.: HT_Magyar nyelv és irodalom.doc 
Környezetismeret 3-4.: HT_Környezetismeret3-4.doc 
Digitális kultúra 3-4.: HT_Digitális_kultúra_3-4.docx 
Angol 3-4.: HT_Angol_3-4.doc 
Hon- és népismeret 5.: HT_hon-_és_népismeret_5.docx 
Matematika 5-6.: HT_Matematika 5-6.doc 
Természettudomány 5-6.: HT_Természettudomány_5-6.doc 
Technika és tervezés 5-7.: HT_Technika_és_tervezés_5-7.doc 
Magyar nyelv 5-8: HT_Magyar_nyelv5-8.doc 
Magyar irodalom 5-8.: HT_Magyar_irodalom.doc 
Történelem 5-8.: HT_Történelem_5-8.docx 
Angol 5-8.: HT_Angol_5-8.docx 
Vizuális kultúra 5-8.: HT_Vizuális_kultúra_5-8.doc 
Digitális kultúra 5-8.: HT_Digitális_kultúra_5-8.docx 
Etika 5-8.: HT_Etika_5-8.doc 
Ének zene 5-8 HT_Ének-zene_5-8.docx 
Testnevelés 5-8.: HT_Testnevelés_5-8.doc 
Osztályfőnöki 5-8.: HT_Osztályfőnöki_5-8.docx 
Matematika 7-8.: HT_Matematika_7-8.docx 
Fizika 7-8.: HT_Fizika_7-8.doc 
Földrajz 7-8.: HT_Földrajz_7-8.docx 
Biológia 7-8.: HT_Biológia_7-8.docx 
Kémia 7-8.: HT_Kémia_7-8.doc 
Dráma és színház 8.: HT_Dráma_és_színház_8.docx 
Állampolgári ismeretek 8.: HT_Állampolgári_ismeretek_8.docx 
  
 


